
اصول مراقبت های تغذیه ای در بیماران بستری مبتال به کووید-19

کاهش وزن، در بیمارتان را جدی بگیرید!

تنفسی  دستگاه  که  بیماری هایی  زمینه  در 
و  تغذیه  می کنند،  تغییرات  دستخوش  را 
مداخالت تغذیه ای و سوءتغذیه می توانند 
میان  ارتباط  باشند.  داشته  مهمی  نقش 
بسیار  تنفسی  بیماری های  و  سوءتغذیه 
یعنی  سوءتغذیه  است.  شده  شناخته 
درشت مغذی ها  انرژی،  ناکافی  دریافت 
روی  می تواند  سوءتغذیه  ریزمغذی ها.  یا 
ساختمان، عملکرد ریه، عضالت راه های 
تنفسی، قدرت و تحمل و حتی مکانیسم های 
دفاعی ریه ها نقش داشته باشد. مثال کمبود 
به کاهش میزان  پروتئین و آهن می تواند 
هموگلوبین خون منتهی شود و حمل اکسیژن 
در بدن را با اختالل مواجه کند. پایین بودن 
میزان بعضی از مواد معدنی مانند کلسیم، 
 منیزیم، فسفر و پتاسیم هم می تواند عملکرد 

عضالت تنفسی را تغییر بدهد. 
 

از طرف دیگر کاهش پروتئین های خون، فشار 
اسمتیک موجود در خون را کاهش می دهد و 
می تواند منجر به اِدِم ریوی شود. عالوه بر این، 
بافت های پیوندی که از ریه ها محافظت می کنند، 
 C از کالژن تشکیل شده اند و دریافت ویتامین
برای سنتز کالژن از نیازهای ضروری است. 
در ادامه باید این را هم بگوییم که یک ماده 
که به طور طبیعی راه های هوایی را پر کرده 
است، ماده ای به نام موکوس است. موکوس از 
آب، ترکیبات پروتئینی و الکترولیت ها تشکیل 
شده و درنتیجه سنتز طبیعی این ماده نیازمند 

کفایت تغذیه ای در بدن است. 
 

تاثیر تغذیه بر بیماری های ریوی
براساس یک دیدگاه کلی، بیماری های ریوی 
به طور چشمگیری نیاز به انرژی را افزایش 
به دنبال  که  وزنی  کاهش  درنتیجه  می دهند. 
کاهش دریافت انرژی اتفاق می افتد، پیش آگهی 
ضعیفی را در بیماران ریوی ایجاد می کند. از 
طرف دیگر، سوءتغذیه می تواند سیستم ایمنی 
بدن را ضعیف کند زیرا پروتئین های مهمی در 
سیستم ایمنی نقش و کاربرد دارند که سوءتغذیه 
تولید  پروتئین،  و  انرژی  دریافت  کاهش  با 
این پروتئین ها را دچار مشکل می کند بنابراین 
در افرادی که در بیمارستان بستری و دچار 
مدت   افزایش  احتمال  می شوند،  سوءتغذیه 
بستری و افزایش میزان مرگ ومیر وجود دارد. 
بیماری هایی که دستگاه تنفسی را دچار مشکل 
می کنند، معموال با پیچیدگی هایی همراه هستند 
مواد  که روی دریافت غذا و هضم وجذب 
غذایی تاثیر می گذارند. مثال تولید غیرطبیعی 
خلط، وجود تهوع، تنفس سریع )تاکی پنه(، درد 
قفسه سینه و تغییر در حس چشایی می تواند 
روی دریافت غذا و متابولیسم غذا در بیماران 

بستری تاثیرگذار باشد. 
در بیماری کووید-19 که می تواند به صورت 
طیفی از عالئم متنوع )از بی عالمتی تا اختالالت 
تنفسی و گوارشی( بروز داشته باشد، بیمار با 
اختالالت و درگیری های سیستم تنفسی مواجه 

خواهد بود. این اختالالت می توانند به نشانگان 
دیسترس حاد تنفسی یا پنومونی شدید منتهی 
شوند. الزم به ذکر است که این عالئم ثابت 
نیستند و می توانند همزمان با ورود بیمار به 

مراحل جدید بیماری تغییر کنند. 
 

اهمیت دریافت پروتئین و انرژی کافی 
نشانگان دیسترس حاد تنفسی ناشی از وجود 
التهاب و پر شدن کیسه های هوایی از مایع یا 
چرک است. این افزایش مایع در ریه طبیعتا 
به معنای انتقال کمتر اکسیژن به جریان خون 
است و می تواند بیمار مبتال به کووید-19 را با 
تنگی نفس،  تنفس سخت و سریع یا خستگی و 
ضعف بیش ازحد مواجه کند. نشانگان دیسترس 
تنفسی حاد، شرایطی را در بدن به وجود می آورد 
که با نام هایپرمتابولیک از آن یاد می شود؛ یعنی 
پیدا  افزایش  شرایط  این  در  بدن  متابولیسم 

می  کند و در این صورت نیاز بدن به دریافت 
انرژی و پروتئین هم باال می رود. 

در مداخالت تغذیه ای در نشانگان دیسترس 
تنفسی حاد باید به این نکته اشاره کنیم که 
مداخالت تغذیه ای مانند شمشیری دولبه عمل 
می کنند. در این شرایط نیاز به پروتئین و انرژی 
به منظور پیشگیری از تحلیل عضالنی، جلوگیری 
از سوءتغذیه و تحلیل قدرت عضالت تنفسی 
بیشتر می شود. افرادی که نسبت به نیاز بدنشان 
انرژی و پروتئین کمتری دریافت می کنند، مدت  
بیشتری به دستگاه ونتیالتور متصل خواهند بود 
و اختالالت تنفسی بیشتری را هم به دلیل تحلیل 
عضالت تنفسی تجربه خواهند کرد. روند بهبود در 
این بیماران به کندی طی خواهد شد. این درحالی 
است که اگر پروتئین و انرژی بیش از حدی به 
این بیماران داده شود، باز هم شرایط بیمار و 
روند بهبود بیماری با مشکالتی مواجه خواهد 

شد. به همین دلیل هم بسیار ضروری است که 
تعادل تغذیه ای در دریافت انرژی و پروتئین 

برای این بیماران رعایت شود. 
در مورد پنومونی هم باید به این نکته اشاره کنیم 
که این مشکل می تواند باعث ایجاد التهاب در 
کیسه های هوایی شود و عالئمی مانند سرفه، 
تب و تنفس سخت را برای بیمار به وجود بیاورد. 
بیماران مبتال به پنومونی باید مایعات و انرژی 
کافی در طول روز دریافت کنند، وعده های 
غذایی کوچک و پرتعدادی در طول روز داشته 
باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن عوارض 

ناشی از بیماری را پشت سر بگذارند. 
 

نقش مکمل ها در شرایط بیماران 
بستری کووید-19

با  کووید-19  به  مبتال  بستری  بیماران  اگر 
نارسایی تنفسی مواجه نباشند، باید چربی و 

با نسبت 30  کربوهیدرات را در طول روز 
این درحالی است که  به 70 دریافت کنند. 
بیماران نیازمند به حمایت تنفسی یا نارسایی 
تنفسی می توانند میزان دریافت چربی را تا 
50 درصد هم افزایش دهند. در این صورت 
میزان دریافت چربی و کربوهیدرات در بیماران 
مبتال به نارسایی تنفسی می تواند 50 به 50 
در نظر گرفته شود. اگر بیمار در این مرحله 
نتواند مایعات کافی و مناسب را از طریق دهان 
دریافت کند، کادر درمان ناچار باید برای تغذیه  
وریدی وی اقدام کنند. دریافت ویتامین های 
A، C، E، D و مواد معدنی مختلفی مانند 
روی )زینک(، منیزیم و آهن برای این بیماران 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه 
به اثر بسیار مفیدی که ویتامین D بر کاهش 

میزان التهاب در بدن بیماران 
کووید-19  به  مبتال 

دارد، معموال دوز هزار واحدی این ویتامین 
تجویز  بیماران  این  برای  روزانه  به صورت 
می شود )البته در صورتی که مولتی ویتامین 

حاوی این ویتامین را دریافت نکند(. 
در صورت وجود بیماری های گوارشی مانند 
اسهال در بیماران مبتال به کووید-19، مکمل 
پروبیوتیک برای این بیماران مفید خواهد بود. 
بهتر است که بیماران بسیار کم وزن و در معرض 
سوءتغذیه هم با نظر پزشک معالج شان برای 
دریافت مکمل های غذایی مورد نیاز بدن شان 
نیاز  مورد  پروتئین  و  انرژی  تا  کنند  اقدام 
روزانه شان تامین شود. این اصول تغذیه ای 
بیشتر برای بیماران بستری بدون بیماری های 
زمینه ای مطرح می شود اما بیماران بستری مبتال 
به بیماری های زمینه ای مانند بیماری های کبدی، 
کلیوی، دیابت و... باید تحت نظر پزشک و 
مشاور تغذیه باشند تا اصول تغذیه ای مرتبط 
با بیماری شان برای آنها در نظر گرفته شود. 
همیشه به یاد داشته باشید که اصول تغذیه ای 
برای بیماران بستری مبتال به کووید-19 که 
به  از فردی  بیماری زمینه ای هستند،  دارای 
فرد دیگر متغیر است بنابراین، شما نمی توانید 
بدون مشورت با مشاور تغذیه و پزشک، روند 
تغذیه ای بیمار را به گونه ای برنامه ریزی کنید 

که دچار مشکالت ثانویه نشود. 
 

ضرورت اعتماد به کادر درمان
در  که  کووید-19  به  مبتال  بیماران  درباره 
بخش مراقبت های ویژه بستری هستند هم 
مداخالت تغذیه ای خاصی وجود دارد. در 
صورتی که این افراد قادر به تامین نیازهای 
تغذیه ای روزانه خودشان از طریق دهان نباشند، 
تغذیه روده ای، انترال یا تغذیه پیراروده ای یا 
تغذیه وریدی برای آنها در نظر گرفته می شود 
بنابراین، اطرافیان بیماران بستری باید بدانند 
که اصول تغذیه ای بیماران بستری مبتال به 
کووید-19 چنان پیچیده و حساس است که 
باید در این مورد به کادر درمان اعتماد کرد 
و اجازه داد تا آنها اوضاع سالمت بیمار را 

تحت نظر داشته باشند. 
بعضی از این بیماران به مواد غذایی فرموله شده 
تا  دارند  نیاز  وریدی  یا  روده ای  به صورت 
بتوانند انرژی و پروتئین مورد نیاز بدن شان 
را تامین کنند. غذاهای فرموله، مواد مغذی 
انرژی  ترکیبات  و  هستند  فرموله  شده ای 
درشت مغذی ها و ریزمغذی های ثابت و 
تعیین شده ای دارند که با توافق پزشک 
و کارشناس تغذیه به بیمار داده 
تا   24 در  معموال  می شوند. 
36 ساعت اولیه پس از 
بخش  در  پذیرش 
مـراقبـت هـای 

تغذیـه  ویـژه، 
برای  انتـرال 
شروع  بیمار  فرد 
این حساب  با  می شود. 
تاکید کرد که  باید  باز هم 
اطرافیان مبتالیان به کووید-19 
که در بیمارستان بستری شده اند، باید 
اصول تغذیه ای را به کادر درمان بسپارند 
و در مورد تغذیه بیمارشان به پزشک و تیم 

درمان اعتماد کنند. 

 دکتر فرنوش شمیرانی
متخصص تغذیه 
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  مراقبت های تغذیه ای در بیماران بستری مبتال به کووید-19

اطرافیان بیماران بستری مبتال به کووید-19 که هنوز به بخش مراقبت های ویژه نرفته اند 
و می توانند از طریق دهان و غذاهای معمولی تغذیه کنند، باید مراقب نیازهای تغذیه ای 
آنها باشند. ابتدا باید غربالگری تغذیه ای توسط پرستار در مورد این بیماران انجام شود تا 
وضعیت بیمار از نظر دریافت ریزمغذی ها و درشت مغذی ها، سوءتغذیه یا عدم سوءتغذیه، 
کاهش اشتها یا بی اشتهایی و همچنین بیماری های زمینه ای مورد بررسی قرار بگیرد. بیماران 
بستری مبتال به کووید-19 که دارای بیماری های زمینه ای مانند سرطان ها، بیماری های التهابی 
روده، دیابت، سکته و... هستند، باید از نظر سوءتغذیه مورد ارزیابی ویژه ای قرار بگیرند. 

بهترین حالت درباره این بیماران، این است که در 24 تا 48 ساعت ابتدایی پس از بستری، 
مداخالت تغذیه ای برای آنها آغاز شود. یک اصل کلی در این مورد به ما می گوید که معموال 
سالمندان باالی 65 سال به صورت میانگین 27 تا 30 کیلوکالری انرژی به ازای هر کیلوگرم 
از وزن شان نیاز دارند. مثال یک فرد 70 کیلویی به حدود 1900 کیلوکالری انرژی در طول 

روز نیازمند است. افراد کم وزن یا مبتال به بیماری های 
زمینه ای به انرژی بیشتری در طول روز نیاز دارند؛ 

یعنی بهتر است که این افراد در طول روز به ازای 
هر کیلوگرم از وزن شان حدود 30 کیلوکالری 
انرژی دریافت کنند. افراد باالی 65 سال 
به روزانه یک گرم پروتئین نسبت به هر 

کیلوگرم از وزن شان نیاز دارند. این درحالی 
است که افراد کم وزن یا مبتال به بیماری های زمینه ای 

در طول روز باید به ازای هر کیلوگرم از وزن شان بیش 
از یک گرم پروتئین دریافت کنند. این دقت زیاد در دریافت 

پروتئین و انرژی به این دلیل است که ما مطمئن شویم که بیمار 
در مدت  بستری یا بیماری به کاهش وزن دچار نشود و عوارض 

ناشی از کاهش وزن هم سالمت او را تهدید نکند.

براساس یک دیدگاه 
کلی، بیماری های ریوی 

نظیر کووید- 19 
به طور چشمگیری 
نیاز به انرژی را 

افزایش می دهند. 
درنتیجه کاهش وزنی 

که به دنبال کاهش 
دریافت انرژی اتفاق 
می افتد، پیش آگهی 

ضعیفی را در بیماران 
ریوی ایجاد می کند. 

از طرف دیگر، 
سوءتغذیه می تواند 
سیستم ایمنی بدن 
را ضعیف کند زیرا 

پروتئین های مهمی در 
سیستم ایمنی نقش 

و کاربرد دارند که 
سوءتغذیه با کاهش 

دریافت انرژی و 
پروتئین، تولید این 
پروتئین ها را دچار 

مشکل می کند


